
『JPM व िदेश ी नागर िकको लाग ग गार्इड बुक』चेकजाँच स िट

कोठा भाडँामा बिे पछि  अपनाउनु पनने  प्रक्रियाहरू

कोठा भाडँामा बिे पछि 

वनषेध / पालन गनु्इ पनने वबषयिस्हुरू

कोठा भाडँामा बसे पछि तरुून्त कोठाको साचँो, ढोका, झ्ाल, जडान गरेका साम्ागीहर आदि चेकजाचँ गनुनुहोस ्।
यदि कुनै समस्ाहरू फेला परेमा , तुरून्त ैफुिोयासान वा कोठा भाडँामा दिने व्यक्ति लारनु सूचचत गनुनुहोस।्

बबजलुी प्रयोग  सुरु गनने तररका तथा  यसको क्षमता बिलने तररका बुझ्भुयो?

ग्ास खोलने तररका  बझु्भुयो?
पानीको लागग धारा खोलने तररका बझु्भुयो?
फोन जडान गनने तररका  बुझ्भुयो?

आफनो छिमेदक अभभवािनका महत्वपूरनु वाक्यहरू बझु्भुयो?

फोहोर जलाउन सदकने फोहोर, जलाउन नसदकने फोहोर र ठूला आकारका फोहोरहरू 
(क्षते्र अनुसार पेट बोतल, क्यान, बबन, पगत्रकाहरू आदि ररसारनुकलका फोहोरहरू) 
आदि फोहर अलग अलग िुट्ाएर तोदकएको स्ान र गमबत तथा समयमा फालने प्रदरिया बझु्भुयो?

ठूला आकारका फोहोरहरू फालने  तररका सामान्य फोहोर भन्ा फरक ि भन् ेकुरा बझु्भुयो?

आफना छिमेकीहरूलारनु दडष्टव हुने गरर ठूलो आवाज, लाउड दटभी स्ीररयो, संगगतका समाग्ीहरू बजाउँने र राती ठूलो ठूलो  आवाज बनकालने जस्ा 
कुराहरूमा बवशेष होभशयार हुनु पनने कुरा बझु्भुयो?

अनुमबत प्राप्त भाडँा  कोठा बाहके अरू घर वा कोठामा घरपालुवा जनावरहरू पालन मनाही ि भन् ेकुरा  बझु्भुयो?

कोठामा बरन्ा तथा भयानुङ जस्ा  सबकैा साझा  क्षते्रहरूमा व्यक्ति गत सामानहरू राखु् हँुिैन भन् ेकुरा बझु्भुयो?

「फेरर कोठा भाडँामा」 बनषेधधत भनेर लेखेको कुरा बझु्भुयो?

करार पत्रमा उले्खखत संख्ा बाहेक अरू माबनसहरू कोठामा बस्न मनादह ि भन् ेकुरा बझु्भुयो?

बवष्ोटक डरलाग्ो सामानहरू र मािक पिाथनुहरू जस्ा  अवैध चीजहरू कोठा भभत्र ल्ाउन बनषेधधत गररएको भन् ेकुरा बझु्भुयो?

भाडँा कोठाको  भाडँा बतनने तररका बझु्भुयो?

भाडँा प्रते्क मदहना तोदकएको उचचत बनश्चित गमबतमा अवश्य बतनुनु पिनु  भन् ेकुरा बझु्भुयो?

िाल          महक्ना          तािक्क

भाँडा कोठामा बि्नेको िहक्

『JPM व िदेश ी नागर िकको लाग ग गार्इड बुक』 चेकजाँच स िट हेर ि द दन ुभएकोमा धन्यबाद।  गाईड 

बुकमा उले्ख ित कुिाहरूको पूर्इ अध्ययन गर ि िकु्भयो? 

यि चेक स िट अनुिाि  गार्इड बुकका अध्ययन गिेको ि या िैन भनेि चेकजाँच गर िनि। अध्ययन पछ ि  

बुझु् भएका व िषयिसु्हरूमा चेक         लगाउँनुहोि।्


